
Júl 2016 



 

 

 

8. júla sa vybrali naši turisti na 
poldenný výlet na Kalváriu. A aj keď 
terén bol pre nich dosť náročný, 
nakoniec predsa len pomaly vyšli až 
k samotnej kaplnke. Po namáhavej 
túre načerpali stratenú energiu pri 
sladkom občerstvení a pomaly sa 
pobrali naspäť do zariadenia. 



Grilovačky v Slniečku sú 
neodmysliteľnou súčasťou leta 
a medzi našimi obyvateľmi sú 
veľmi obľúbené. Exteriér 
zariadenia ponúka veľa 
možností prežitia voľného času 
v prírode – či už pri práci na 
záhradke alebo len tak pri 
zábave a rôznych hrách, popri 
ktorých si naše Slniečka vždy 
radi na niečom pomaškrtia. 



21. júla sme sa vybrali na 
celodenný výlet do ZOO. 
Počasie nám vyšlo v ústrety a 
naordinovalo pre nás 
nádherný slnečný deň. 
Slniečka so zatajeným 
dychom pozorovali zvieratká 
ktoré nemajú možnosť vidieť 
každý deň. Najviac sa im 
páčili medvede a slony 
uchvacujúce všetkých navôkol 
svojou veľkosťou. Po 
prehliadke ZOO sme sa 
naobedovali v neďalekej 
reštaurácii a po výdatnom 
obede sme si popozerali ešte 
Bojnický zámok. 



Aj tento mesiac pripravili pracovníčky 
zariadenia pre obyvateľov Slniečka 
bábkové divadielko. A keďže bol 
krásny letný a slnečný  deň, 
predstavenie sa odohralo v átriu. 
Zdramatizované divadielko na motívy 
rozprávky „O húseničke Terke“  
pobavilo všetkých divákov. Už teraz 
sa všetci tešia na augustové  
vystúpenie. 



Koncom júla sme si urobili 
výlet do sudoparku. Nádherný 
slnečný deň sa ale v okamihu 
vystúpenia z auta premenil na 
poriadnu letnú búrku, ktorá 
nám znemožnila naše plány. 
Za oknami v neďalekej 
kysuckej kolibe pri kapučíne a 
horúcom čaji sme prečkali 
búrku a vrátili sa do 
zariadenia. Pevne veríme, že 
sudopark v tomto roku ešte 
určite navštívime a poriadne si 
to tam užijeme. 



Aj tento rok si Slniečka 
pochutnali na výbornom 
guľášiku, ktorý pre nich  
tradične každý rok pripravuje 
Občianske združenie DSS 
Slniečko. V chatovej oblasti 
„Šťastné leto“ prežili krásny 
horúci deň, okúpali sa v 
bazéne, zacvičili si v 
športovom areáli a spoločne si 
zahrali rôzne loptové hry. 


